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Sæl Gerður

Mátt þá setja aðra fyrirspurn á dagskrá líka, sem er af sama meiði varðandi leikskólamálin .

Mig langar að fá upplýsingar um hvort það standi til að gera eitthvað frekar varðandi dagvistunar úrræði á
Barðaströnd. Nú hafa foreldrar óskað eftir úrræðum fyrir leikskólabörn á Birkimel og áður verið auglýst
eftir dagmæðrum en ekki fengist. Er einhver vinna í gangi til lausnar á þeim málum? Eða stendur til að
gera eitthvað frekar til að bregðast við því ?

Góða helgi.

Kveðja Guðrún

Sent frá Póstur fyrir Windows

Frá: Gerður B. Sveinsdóttir
Sent: fimmtudagur, 11. ágúst 2022 16:11
Til: Guðrún Eggertsdóttir; Elfar Steinn Karlsson; Arnheiður Jónsdóttir
Afrit: Ásgeir Sveinsson; Anna Vilborg Rúnarsdóttir; 'Petrína Sigrún Helgadóttir'; Þórkatla Soffía
Ólafsdóttir; Jón Árnason; Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir; Friðbjörn Steinar Ottósson; gunnthorunn@wa.is;
pallvilhjalms@gmail.com; Silja Baldvinsdóttir

Efni: RE: Fyrirspurn um leikskólamál

Sæl,

Stofnað hefur verið mál í málakerfi Vesturbyggðar og er fyrirspurnin vistaðuð þar undir. Málið verður svo
tekið fyrir á næsta fundi Fræðslu- og æskulýðsráðs.

Ég bæti fulltrúum fræðsluráðs ásamt bæjarfulltrúum N lista hér í póstinn, þar sem fyrirspurninni er að
hluta til beint til þeirra.

Með kveðju, Gerður

From: Guðrún Eggertsdóttir
Sent: miðvikudagur, 10. ágúst 2022 11:54
To: Vesturbyggð ; Elfar Steinn Karlsson ; Arnheiður Jónsdóttir ; Gerður B. Sveinsdóttir
Cc: Ásgeir Sveinsson ; Anna Vilborg Rúnarsdóttir ; 'Petrína Sigrún Helgadóttir'
Subject: Fyrirspurn um leikskólamál

Sæl
Á fundi fræðslunefndar í gær þá ræddi ég óformlega innan nefdnarinna og bað Gerði og varaformann um
að fá upplysingar um hvaða vinna væri í gangi eða fyrirhuguð í sambandi við lausnir í leikkskólamálum á
Arakletti á Patreksfirði á vegum starfsmanna sveitarfélagsins eða að beiðni meirithlutans. Var ég þá að
vitna í að Í aðdraganda sveitarstjórnarkosning var sagt að verið væri að skoða húsnæðismálin á
leikskólanum. Hvaða vinna var þá verið að vísa í að væri í gangi og hvað er verið að vinna að núna með
haustinu? Ég er þá að hugsa um húsnæðismál og barnafjölda, breytingar eða viðbyggingar, eða annað?

Einnig myndi ég vilja fá upplýsingar ef verið er að skoða húsnæðismálin á Bílddudal eitthvað frekar ?

Varðandi lóðina á Bölum 2, myndi ég líka vilja sjá þær fullyrðingar að lóðin dugi ekki fyrir nýjum
leikskóla ,hvaða teikningar er þá verið að skoða og stærðarhlutföll.

Kveðja, Guðrún Eggertsdóttir

Sent frá Póstur fyrir Windows

